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कथा वािक साांर्तो, दरू एका देशात, एक व्यापारी राहात होता. तो 
मालािी खरेदी-ववक्री करत फिरत असे. त्याच्याकड े500 बैलर्ाड्या होत्या. 
त्यात तो आपले सामान, बैलाांसाठी आणि िालकासाठी िारापािी व लाकड े
लादत असे. एक वाटाड्या त्याांना मार्ा दाखवत असे. त्याच्या शेजारी 
व्यापाऱ्यािा तरूि मुलर्ा िालत असे. तो जर् बघायला िार उत्सुक 
होता. व्यापारी स्वत: शेवटच्या बैलर्ाडीत बसत असे.      

एकदा पूवेकडून पश्चिमेकड ेजाताना व्यापाऱ्याला एक मोठे वाळवांट 
पार करावे लार्ले. ती वाळू इतकी बारीक होती की मुलाच्या मुठीतून 
घसरून खाली पडत होती. वाळू इतकी खोल होती की बैलाांि ेखूर 
पावलापावलाांवर वाळूत रुतत होत.े वाळुच्या या समुद्राने सर्ळे रस्त ेर्ायब 
करून टाकले होत.े त्यामुळे वाळवांट पार करिे अवघड होऊन बसले होत.े  



प्रत्येक ददवशी, सूया आभाळात वर आल्यावर, वाळू िुलीसारखी तप्त होत 
असे. त्यावर कुिी मािूस वा पशू िाल ूशकत नसे. त्यामुळे काफिला वाळवांटातून 
रात्री प्रवास करू लार्ला. वाटाड्या उत्तरेकडील धु्रवतारा आणि पश्चिमेकडील 
आिखी काही तारे पाहून काफिल्याला मार्ा दाखवू लार्ला.   

एके रात्री, मुलर्ा वाटाड्याला म्हिाला, “तुम्ही तारे बघून मार्ा कसे शोधता, 
हे मला र्शकायिांय, दाखवा मला.” 

पि वाटाड्याने त्याला दटावले, “र्प्प बस, कोल्यािा बच्िा कुठला! त्रास 
देऊ नकोस मला.” 

“ननदान धु्रवतारातरी दाखवा मला,” मलुर्ा म्हिाला.  

वाटाड्याने िाबकाने इशारा केला. “तो बघ धु्रवतारा. आपि पश्चिमेकड े
िाललोय. अशावेळी, धु्रवतारा आपल्या उजवीकड ेददसतो. मी इतर काही तारेसुद्धा 
बघतो. हे थोडां कठीि आहे. आता तुझ्या वडडलाांकड ेजाऊन बस. तुझ्या बडबडीला 
मी कां टाळलोय.” त्याने मुलाला बैलर्ाडीतून खाली उतरवले.  



दररोज रात्री, मुलर्ा वडडलाांसोबत काफिल्याच्या शेवटच्या बैलर्ाडीत 
बसून प्रवास करत असे. रोज पहाटे, वाटाड्या थाांबायिा सांकेत देई, तवे्हा 
िालक त्याांच्या र्ाड्या वतुाळाकार उभ्या करत आणि बैलाांना मोकळे करत. 
त ेत्या सहनशील जनावराांना खायला-प्यायला घालत. स्वत:साठी भात 
र्शजवायला त ेआर् करत. त ेतांबू उभारत आणि ददवसाच्या उष्ितपेासून 
बिाव करण्यासाठी बहुतेक िालक त्यात ववश्ाांती घेत. पि एकदा मुलाने 
पादहले की वाटाड्या जार्ाि होता. तो आपल्या र्मत्राशी िासे खेळत होता. 
रात्री जेविानांतर, वाळू थांड झाल्यावर प्रवास सुरू होई. वाटाड्या बसल्या 
बसल्या जाांभया घेत असे. िालक आर् ववझवून आणि आपल्या पाण्याच्या 
वपशवीतील पािी वपऊन तांबुिी घडी करत आणि मार्ााला लार्त.   

“वाटाड्याला साांर्ा ना, मला त्याच्यासोबत बसव म्हिून,” मलुाने 
वडडलाांना ववनांती केली. 

वाटाड्या नकार देत तक्रारीच्या सुरात म्हिाला, “हा मुलर्ा मला त्रास 
देतो. त्यामुळे मी माझां काम करू शकत नाही.” 



पुढल्या ददवशी, वाटाड्या कुरकुर करत बसला आणि अश्चजबात 
झोपला नाही. रात्री जेविानांतर, तो िालकाांना म्हिाला, “उद्या 
आपि वाळवांट पार करून शहरात पोहोििार आहोत. आता आपि 
आपलां ओझां कमी करू शकतो आणि जलद िालू शकतो. पािी 
ओतून टाका आणि लाकडां िेकून द्या. त्याांिी र्रज लार्िार नाही 
आता आपल्याला.” 



वाटाड्यावर ववश्वास ठेवून िालकाांनी बैलर्ाडीतील लाकड ेिेकून 
ददली आणि पािी वाळूत ओतून टाकले. रात्र पडल्यावर, वाटाड्याने हात 
उांिावला, पश्चिम ददशेकड ेइशारा केला आणि काफिला वाट ददसत 
नसलेल्या वाळवांटातून िाल ूलार्ला.  



वाटाड्या थकून रे्ला होता. रात्री प्रवास करत असताना त्याला झोप 
लार्ली. त्यामुळे बलैाांना ददशा दाखवायला कुिी नव्हत.े हळूहळू, त ेउलट 
पूवा ददशेकड ेवळू लार्ले. रात्रभर त ेत्याि ददशेत िालत होते. 

उजाडण्याच्या आधी, काफिल्याच्या अांनतम बैलर्ाडीत आपल्या 
वडडलाांसोबत बसलेला मलुर्ासदु्धा झोपला. पहाटेच्या वेळी, त्याने त्याि ेडोळे 
उघडले. वाटाड्या मोठमोठ्यान ेओरडत होता, “थाांबा! थाांबा!” त्यािा आदेश 
पुढच्या िालकाकडून मार्च्या िालकाांपयिंत पाळीपाळीने पोहोिला.    

मुलाने आकाशात बनघतले. तारे मावळत होत,े पि धु्रवतारा त्याांच्या 
उजवीकड ेनव्हता. आता तो डावीकड ेहोता.  

“आपि िुकीच्या ददशेत िाललोय!” वाटाड्या ओरडला. “बैलर्ाड्या 
उलट ददशेत वळवा! बैलर्ाड्या उलट ददशेत वळवा!” 



िालकाांनी बैलर्ाड्या वळवून राांर् केली. मलुाने सभोवती पादहले तवे्हा 
त्याला एक ववलक्षि दृश्य ददसले. त्याला एका मोठ्या वतुाळािी सावली ददसली. 
त ेवतुाळ काठ्याांनी आणि ओांडकयाांनी बनले होत.े त ेवाळूने झाकले रे्ले होत.े 
सारी र्ोष्ट त्याच्या लक्षात आली.   

“काल रात्री इथूनि तर प्रवास सुरू केला होता!” मुलर्ा वडडलाांना म्हिाला.   

वाटाड्या पळतपळत आला. तो वाळूमध्ये र्ुडघ्यावर बसला आणि शरमेने 
आपली छाती बडवू लार्ला. “िूक झाली माझी! िूक झाली माझी! वाळूने आपली 
लाकडां आणि पािी चर्ळून टाकलांय. पाण्यार्शवाय आपि मरून जाऊ. सर्ळां 
सांपून रे्लांय!” 

िालकाांनी त्याांि ेबैल मोकळे केले आणि तांबू उभारले. पि त्याांना आशेिा 
फकरि ददसत नव्हता. पाण्यार्शवाय बैल पुढे िालू शकिार नव्हत.े  

“पाण्यार्शवाय आपि सारे मरून जाऊ,” व्यापारी मलुाला म्हिाला. “पि 
आपि हार नाही मानायिी. मी येईपयिंत इथेि थाांब.” 

“बाबा, मीही येतो सोबत,” मुलर्ा म्हिाला. “माझी मदत होईल तुम्हाला.” 



सकाळच्या र्ारव्यात त ेदोघे वाळुच्या टेकड्याांमध्ये पाण्यािा शोध 
घेत पायी पायी ननघाले. शेवटी, दरू एका दरीत मुलाच्या तीक्ष्ि डोळयाांनी 
वाळवांटी र्वत बनघतले. “बाबा, या र्वताच्या खाली पािी असले पादहजे, 
नाही का?” त्याने वविारले. “नाहीतर, र्वत श्चजवांत कसे रादहले असते.” 

“खरांय मुला,” व्यापारी म्हिाला. “काफिल्याकड ेजा आणि काही 
बळकट मािसाांना घेऊन ये. कुदळीसुद्धा आिा सोबत.” 

 सूया आभाळात बऱ्यापैकी वर आला होता. तरीही मुलर्ा पळत पळत 
काफिल्याकड ेआला. त्याने वडडलाांिा सांदेश सवािंना साांचर्तला आणि काही 
मािसाांना त्यादठकािी घेऊन रे्ला.  



व्यापारी आणि मुलर्ा देखरेख करू लार्ले. मािसे 
र्वताखालिी माती खोद ूलार्ले. खाली माती कडक होत रे्ली, 
पि पािी र्मळाले नाही. खोल खड्ड्यातील मािसे घाम र्ाळत 
होती. तहानेने त्याांिा घसा सुकला होता. मर् कुदळीिा घाव एका 
खडकावर बसला.  

“तर आमच्या कामािां हे िळ र्मळालां!” मािसे ओरडली. 
“िुकट रे्ली सारी मेहनत. आपि इथेि मरिार!” त्याांनी ननराश 
होऊन कुदळी िेकून ददल्या आणि काफिल्यात परतले.  

पि मुलर्ा त्या खड्ड्यात उतरला आणि खाली वाकला, ऐकू 
लार्ला. “या खडकाखाली पाण्यािा प्रवाह वाहातोय,” त्याने 
वडडलाांना हाक ददली. “मी हातोडा घेऊन येतो.” 



मुलर्ा पुन्हा काफिल्यात परतला. त्याने एक वजनदार हातोडा 
शोधून काढला. तो घेऊन मलुर्ा वडडलाांकड ेधावला. सूयााच्या प्रखर 
फकरिाांमुळे त्याला नीट ददसत नव्हत.े तप्त वाळुने त्याि ेपाय भाजून 
ननघाले. तो खड्ड्याजवळ पोहोिला तवे्हा त्याच्या वडडलाांनी मान 
हलवली. “मी हा हातोडा नाही िालवू शकिार,” त ेम्हिाले. “माझ्यात 
आता इतकी ताकद नाहीये.” 

“मी करतो प्रयत्न,” मुलर्ा म्हिाला. 
पुन्हा तो घसरत खड्ड्यात उतरला. त्याच्यासोबत बरीिशी वाळू 

खाली रे्ली. त्याने हातोडा त्याच्या डोकयावर उिलला आणि पूिा 
ताकदीननशी खडकावर प्रहार केला. पि खडक िुटला नाही. आता 
खडकावर खाली पडिारी वाळू सािली होती.   

मुलाने पुन्हा एकदा खडकावर हातोडा मारला.  



अिानक खडकाि ेदोन तुकड ेझाले आणि पाण्यािा झोत वर 
उसळला. पािी खड्ड्यात वेर्ाने भरू लार्ले. मुलर्ा खड्ड्यातून बाहेर 
येईपयिंत खड्डा पाण्याने पूिा भरला.   



बैल खड्ड्यातील पािी प्याले. सर्ळी मािसेही पािी प्याली 
आणि या ताज्या, ननमाळ पाण्याने त्याांनी आांघोळही केली. त्याांनी 
र्ाड्याांिी अनतररक्त िाके कापून लाकड ेजमवली आणि त ेजाळून त्याांनी 
भात र्शजवला.  



इतर प्रवाशाांनाही खड्डा सहजपिे सापडावा म्हिून मुलाने त्या 
खड्ड्याशेजारी झेंडा िडकवला. वाटाड्या त्याला म्हिाला, 
“माझ्याशेजारी येऊन बस. आज मी तुला तारे बघून मार्ा कसा 
शोधायिा, त ेर्शकवेन.” सूयाास्त झाल्यावर, मुलर्ा काफिल्याच्या 
सवाात पुढच्या र्ाडीत जाऊन बसला. काफिला प्रवासाच्या शवेटच्या 
टप्प्याकड ेजाऊ लार्ला.  



नतथे पोहोिल्यावर व्यापारी आणि त्याच्या मुलाने सवािंना ही 
कहािी ऐकवली. आपला माल ववकून त ेघरी परतले तवे्हा पुन्हा 
सवािंना त्याांनी ही कहािी ऐकवली. अशा तऱ्हेने एका ओसाड जार्ी 
खडक िोडून र्ोड्या पाण्यािा साठा शोधिाऱ्या मुलािी ख्याती त्या 
वाळवांटी प्रदेशात सवात्र पसरली.  

समाप्त  


